Z Á P I S č. 51
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 2. 10. 2013 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách
Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Mráz, Zedník, Hnát, Gilík, Dachovský
Přítomno je 7 zastupitelů z celkového počtu 9 , zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z předešlého zasedání za dne 4. 9. 2013 – bez výhrad
Zapisovatel: Ing Václav Řezáč, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, František Mráz
Program zasedání obecního zastupitelstva:
1. Koupě pozemku pro přístavbu obecního úřadu
2. Věcné břemeno
3. Rozpočtová změna číslo 3
4. Dětské hřiště v zelené zóně
Program jednání byl jednohlasně schválen
1. koupě pozemku
Pro přístavbu budovy obecního úřadu je třeba vyřešit vlastnické vztahy k sousedním
pozemkům. Geometrickým plánem Geodetické kanceláře Ing Martin Nedoma, číslo plánu
558-17/2013 byl oddělen pozemek 14/6 o výměře 28 m2, na kterém bude možno vystavět
přístavbu úřadu. Po jednání s vlastníkem pozemku byla dohodnuta kupní cena ve výši 1 500,Kč/m2 pozemku.
Usnesení číslo 1: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje nákup pozemku pro přístavbu
obecního úřadu a pověřuje starostu a místostarostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno
2. věcné břemeno
Společnost ČEZ vybudovala na pozemku 81/287 ve vlastnictví obce Nupaky vedení VN.
Náhrada za zřízení věcného břemene činí 1000,-Kč.
Usnesení číslo 2: zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene a pověřuje starostu
obce jeho podpisem
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno
3. Změna rozpočtu číslo 3
Usnesení číslo 3: zastupitelstvo schvaluje změnu číslo 3 rozpočtu obce Nupaky pro rok 2013
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

4. Dětské hřiště v zelené zoně
Dětské hřiště v zelené zoně už má nevyhovující herní prvky, oplocení je poškozené a mezi
hřišti je třeba vybudovat dělící stěnu. Na výměnu prvků obdržela obec nabídky od 3 firem, po
zhodnocení byla vybrána firma Bonita Group Servis s.r.o., která nabídla nejnižší cenu.
Usnesení číslo 4: zastupitelstvo schvaluje výběr firmy na dodání a montáž herních prvků pro
hřiště v zelené zoně - firma Bonita Group Servis s.r.o
Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno

Zapsal: Ing Václav Řezáč
Ověřili : JUDr. Jaroslav Hnát
František Mráz

